ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№244
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.01.2021 г. с Протокол № 20
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в

извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик.
Общинският съвет – град Брацигово след като разгледа предложението на
Надежда Борисова Казакова- Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните
комисии на основание чл. 25, ал.2, ал.3, ал. 10, т.4, ал. 12, т.1 и т.2 от Наредба за реда
за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската
собственост и чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и след станалите разисквания:
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Брацигово- г-жа Надежда Борисова Казакова да
представлява община Брацигово в извънредно общо събрание на акционерите на
„МБАЛ Пазарджик„ АД, гр. Пазарджик, насрочено за 12.02.2021 г. от 11.00ч. и с
резервна дата 01.03.2021 г. от 11.00 ч.
2. Упълномощава Представителя на Община Брацигово да гласува по въпросите от
предварително обявения дневен ред, съгласно покана за провеждане на извънредно
общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, както
следва:
2.1. По т.1 от определения дневен ред- приемане на правила за избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството- да гласува по
своя преценка по проекта за решение след запознаване с предложените правила.
2.2. По т.2 от определения дневен ред- Определяне на възнаграждението на
членовете на Съвета на Директорите- да гласува по своя преценка по проекта за
решение;
3. За въпроси, които не са включени в дневния ред при условията на чл.231 ал.1 от
Търговския закон, представителя на Община Брацигово има право на преценка за
начина на гласуване.
4. В случаи на ангажираност кмета на Община Брацигово да упълномощи Секретаря
на Община Брацигово г-н Йордан Петров Павлов да представлява Общината като
представител на община Брацигово в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ
Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик.
5. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 от АПК,
при следните мотиви: това се налага, поради опасността, че може да бъде осуетено
или сериозно затруднено изпълнението на акта в случай, че не бъде допуснато
предварителното му изпълнение.
Гласували:
№
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1.

Общински съветници:
инж.Веселина Любенова Дамова
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Присъствали
Да

„За”
*

„Против”

„Въздържали
се„
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Галина Василева Траянова
Иван Георгиев Пенчев
Йордан Райчев Михайлов
Йорданка Георгиева Атанасова
Костадинка Димитрова Найденова
Мария Стоянова Мадарова
д-р Милка Иванова Кънчева
арх. Младен Димитров Китов
Петър Георгиев Маринов
Петър Йорданов Павлов
Светослав Стоянов Рашайков
Стоян Димитров Вълков
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Да
Да
Да
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Да
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